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 2018دورة عام 
  2018متوز/يوليه  26 - 2017متوز/يوليه  27
 من جدول األعمال 4البند 

    االنتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات
 عضوا في لجنة السياسات اإلنمائية 24تعيين   

  
 مذكرة من األمين العام  

 
، يتشـــرأل األمل ال ا  1998/47و  1998/46االقتصـــاوي واالجتماع  وفقا لقراري اجمللس  - 1

خبريا، ترو أمساؤهم وألقاهبم أوناه، لت يينهم، بصــــــــــيتهم الشــــــــــ صــــــــــي ، أع ــــــــــا     ن   24بأن يرشــــــــــ  
 كانون األول/  31وتنته     2019 كانون الثاين/يناير1الســياتــامن ايةاملي  ملدة سنو تــنوامن تبدأ   

 ر املرفق األول(.)انظ 2021ويسمرب 
وقد وضـ  األمل ال ا    اعتباره،   تقد  ههه الششـيحامن، جاج  اللةن   أ أن ينون لديها  - 2

جمموع  متنوع  من اخلربامن   جماالمن التنمي ، ت ـــم علما  بيو  واقتصـــاويل وعلما  اجتما ، ف ـــن عن 
ل االتـــــــــــتمراري  والتغيري   ع ـــــــــــوي  اللةن . وترو مراعاة التوازن ا غرا  والتوازن بل ا نســـــــــــل والتوازن ب

 امل لومامن املت لق  بالسرية الهاتي  لألش اص املرشحل   املرفق الثاين.
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 المرفق األول
 المرشحون للتعيين في لجنة السياسات اإلنمائية  

  
 سوليني  البابوي أتتاذة   م هد ال نقامن الدولي    ا ام   النا، )البرازيل( النورأدريانا عبد 

 يز   مركز احلوار جول السياتامنزميل متم، )بنغالديش( ديبابريا بهاتاشاريا
 ، املديرة التنييهي  ملنظم  أوكسيا  الدولي )أوغندا( وينفريد بيانييما

، حماضــــر   الدراتــــامن ايةاملي ، كلي  االقتصــــاو، وأتــــتاذ م اون   )جمهورية كوريا( جون تشاااان  - ها
 جمال االقتصاو السيات  للتنمي ، جام   كيمربوج

 ، أتتاذة ف ري ، جام    تنس*)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية( ديان إلسون
، أتــتاذ كرتــ  روبرمن ي. كوين للدراتــامن االقتصــاوي  واينســاني ، كلي  ووورو *)فرنسااا( فلوربايمارك 

 ولسن، جام   برينستون
 ، أتتاذة الشؤون الدولي ، جام   نيو تنول*بار )اليابان( - ساكيكو فوكودا

  جام   بوتــ ن  ، مدير مركز الســياتــامن ايةاملي  ال املي )الواليات المتحدة األمريكية( كيفن غاالغر
 وأتتاذ السيات  ايةاملي  ال املي    كلي  فريدريك س. باروي للدراتامن ال املي 

 ، املؤتس والرمليس التنييهي للمةلس امل ين بال اق  والبيو  واملياه)الهند( أرونابها غوش
 لصل، ناملب الرمليس التنييهي ملركز امل ارأل الدولي    جمال التنمي ، ا)الصين( سين غون 

 )جنوب أفريقيا(، املديرة التنييهي  ملركز القانون التةاري للةنوب األفريق  ترودي هارتزنبرغ
 بريتوريا ، أتتاذ ومدير مركز علم االقتصاويامن والسياتامن البيوي    أفريقيا، جام  *)السودان( راشد حسن

األمرين  للبحوو  - اييبريي ، أتــــتاذ االقتصــــاو )كرتــــ  أقد ( ورمليس امل هد*)ألمانيا( ساااتيفان كالزن
اليقر واينصــاأل والنمو   البلدان النامي  والبلدان المت متر ”االقتصــاوي  ومراكز كورانل للبحوو   جمال 

 ، جام   غوتنغن، أملانيا “مبرجل  انتقالي 
 جام   ، رمليســـــــ   وارة الشـــــــؤون ا نســـــــاني  واحلياة ا نســـــــي  والدراتـــــــامن النســـــــاملي   )نيجيريا(أمينة ماما 

كالييورنيا، ويييس، ومديرة م هد البحوو النســـــــــــاملي ، وأتـــــــــــتاذة الشـــــــــــؤون ا نســـــــــــاني  واحلياة ا نســـــــــــي  
 والدراتامن النساملي .

) ي اليا(، أتـــــــــــــــتاذة اقتصـــــــــــــــاويامن االبتنار والقيم  ال ام  بنلي  لندن ا ام ي ، ومديرة  ماريانا ماتزوكاتو
 ال ام  م هد كلي  لندن ا ام ي  لنبتنار واألغراض

 ، أتتاذة   م هد البحوو االجتماعي ، جام   املنسيك الوطني  املستقل *)المكسيك( ليتيسيا ميرينو
 ، مؤتِّس  جمموع  هوجا القانوني  وشرين   واري  فيها)زامبيا(جاكلين موسيتوا 
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، زميــل أقــد    م هــد الســـــــــــــــري جرسر لويس للــدراتــــــــــــــــامن االجتمــاعيــ  *)ترينيااداد وتوبااغو( كياان نير 
 واالقتصاوي  ويشغل كرت  منظم  التةارة ال املي    جام   جزر اهلند الغربي  

ـــــــا*)كولومبيااااااا( خوساااااااااااياااااا  أنطونيو أوكااااااامبو غااااااافيريااااااا  ، ع ــــــــــــــو جملس املصــــــــــــــرأل املركزي لنولومبي

(Banco de la República كليــ   )الشــــــــــــــؤون الــدوليــ  وال ــامــ ، جــام ــ  كولومبيــا،  ( وأتــــــــــــــتــاذ )   جــازة
 املتحدة األمريني   الواليامن

 ، مديرة م هد التنمي  املستدام  وال نقامن الدولي  )إسبانيا( تيريزا ريفيرا
، األمين  ال ام  ملنتدى جزر احمليط اهلاوئ والســــيرية الســــابق  لبابوا غينيا )بابوا غينيا الجديدة(مي  تايلور 
 ى الواليامن املتحدة األمريني  واملنسيك وكندا )  واشن ن ال اصم (ا ديدة لد

، اخلبري االتــــتشــــاري واملدير الســــابق لشــــ ب  أفريقيا وأقل البلدان ةوا والربام  )إثيوبيا(تافيري تسااافاتشااايو 
 اخلاص    مؤمتر األمم املتحدة للتةارة والتنمي 

 االقتصاوي  املتقدم ، رمليس  مركز الدراتامن )صربيا( كوري أودوفيتسكي
امل هد املركزي ، كبرية احملاضـــــــــــــــرين، كلي  االقتصـــــــــــــــاو ا ديدة، )االتحاد الروساااااااااااي( نتاليا فولشاااااااااااكوفا

 والرياضيامن لنقتصاو
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 المرفق الثاني
 (أ)الذاتية للمرشحين للتعيين في لجنة السياسات اإلنمائيةمعلومات عن السيرة   

 
 أدريانا عبد النور )البرازيل(  

،   ريو وي جانريو، جيث تنسق شؤون ش ب  Instituto Igarapéباجث  وخبرية   شؤون السياتامن   
جنوب الصـــــــــــحرا  بنا  الســـــــــــن  وتدير مباورامن ملن  نشـــــــــــوب النزاعامن وجلها   أمرينا النتيني  وأفريقيا 

ســـــ  ملركز الســـــياتـــــامن التاب  جملموع  برينس. وجاصـــــل  عل  منح  فولربايل  ق  مؤتـــــِّ النربى. وه  منســـــِّ
. ووّرتــل التنمي  والشــؤون الدولي    جام   نيو تــنول وجام   India China Instituteوزميل    م هد 

ي    شـــــؤون الســـــياتـــــامن لدى . وعملل أي ـــــا خبرية اتـــــتشـــــار Fundação Getúlio Vargasكولومبيا و 
ال ــديــد من منظمــامن األمم املتحــدة، وكــهلــك البنــك الــدول ومصـــــــــــــــرأل التنميــ  للبلــدان األمرينيــ . وهلــا 
منشـــــــــــــــورامن عديدة   جمال الت اون بل بلدان ا نوب، وجمموع  الربينس واحلوكم  ال املي ، وال نق  بل 

تمــا  )التنميــ  الــدوليــ ( من كتوراه   علم االجالتنميــ  واألمن. وجــاصـــــــــــــــلــ  عل  ورجمت املــاجســـــــــــــــتري والــد 
 برينستون. جام  

 
 ديبابريا بهاتاشاريا )بنغالديش(  

خبري   االقتصاو النل  وحملل   جمال السياتامن ال ام . وزميل متميز   مركز احلوار جول السياتامن، 
بنغنويش لدى منظم  وهو مركز فنري   بنغنويش. وشـــــــغل منصـــــــب الســـــــيري الســـــــابق واملمثل الداملم ل

( 2007-2009التةــــارة ال ــــامليــــ  ومنتــــب األمم املتحــــدة ومنظمــــامن ووليــــ  أخرى   جني  وفيينــــا )
وم تمد   الوقل نيســـــــــــــه لدى النرتـــــــــــــ  الرتـــــــــــــول   الياتينان. و   طار عمله تـــــــــــــيريا و ثن واملما 

تةارة ال املي . ومن املناصب المت لبنغنويش، قاو الوفد  أ خمتل  املنتديامن بشأن جول  الدوج  ملنظم  ال
شـــــــــغلها تـــــــــابقا ما يل أل رمليس جملس  وارة األوننتاو، ومنســـــــــق جمموع  أقل البلدان ةوا   منظوم  األمم 
املتحدة   جني ، واملســــــتشــــــار اخلاص لشــــــؤون أقل البلدان ةوا لدى األمل ال ا ، واملدير التنييهي ملركز 

    م هد بنغنويش للدراتــــــامن ايةاملي . وهو زميل أقد  جاصــــــل احلوار الســــــياتــــــاث، وزميل أ او أقد
عل  منح  فولربايل   مركز التنمي  ال املي ،   واشــــــــــــــن ن ال اصــــــــــــــم . وعمل أتــــــــــــــتاذا زاملرا   عدو من 
املؤتـــــســـــامن مبا   ذلك م هد األمم املتحدة للتننولوجيامن ا ديدة )ماتـــــشةل(، وكلي  هندتـــــ  التنمي  

، وزميل م اون   مج ي  جتــيا، نيويور . وجصــل عل  املاجســتري )  االقتصــاو( م  ورج  الدولي  )طوكيو(
االمتياز وعل  الدكتوراه )  االقتصــــــاو( من م هد بلي انوأل لنقتصــــــاو الوطين، موتــــــنو. وأجرى  وو 

 ،   أوكسيورو.Queen Elizabeth Houseب د الدكتوراه    ما
 

 وينفريد بيانييما )أوغندا(   
ملديرة التنييهي  ملنظم  أوكســــــــيا  الدولي . وتؤوي وورا قياويا عامليا   جمال جقو  املرأة، وه  مداف   عن ا

جقو  اينســــــــــــــان، وتشــــــــــــــنل مرج ا عامليا بشــــــــــــــأن التياومن االقتصــــــــــــــاوي. وقد عينل مؤخرا   اجمللس 
ةن  ال املي  ملســـــتقبل االتـــــتشـــــاري للمســـــاواة بل ا نســـــل عند رملاتـــــ  كندا جملموع  الدول الســـــب  و  الل

ال مل المت أنشـــأما منظم  ال مل الدولي . وتشـــغل جاليا منصـــب رمليســـ  املنتدى االقتصـــاوي ال امل  ليريق 
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االتـــــشاتيةي  ايقليمي  ألفريقيا، وشـــــغلل تـــــابقا منصـــــب الرمليســـــ  املشـــــارك  لنجتما  الســـــنوي للمنتدى 
صـــاوي ال امل    أفريقيا. وه  تـــيرية عاملي  لشـــراك  االقتصـــاوي ال امل    وافوس، واجتما  املنتدى االقت

احلنومامن املنيتح  وع ــوة   اجمللس االتــتشــاري للشــؤون ا نســاني  والتنمي    البنك الدول. وشــاركل 
مؤخرا   فريق  األمم املتحدة الرفي   املســــــــــتوى امل نيل باحلصــــــــــول عل  األووي  وبالتمنل االقتصــــــــــاوي 

صـــب المت شـــغلتها تـــابقا ال مل بوصـــيها املديرة امل ني  بالشـــؤون ا نســـاني  والتنمي    للمرأة. وتشـــمل املنا
برنام  األمم املتحدة ايةامل  وميوضي  االحتاو األفريق . وعملل  جدى عشرة تن    الربملان األوغندي 

تري   اهلندتــ  ب د مشــاركتها   النيال لتحرير أوغندا من الدكتاتوري . وه  جاصــل  عل  شــهاوة املاجســ
 املينانيني    احملافظ  عل  ال اق  والبيو  من م هد كرانييلد للتننولوجيا.

 
 جون تشان  )جمهورية كوريا( - ها  

حماضـــــــر   الدراتـــــــامن ايةاملي    كلي  االقتصـــــــاو، جام   كيمربيدج. وأتـــــــتاذ م اون   جمال االقتصـــــــاو 
كيمربيدج. وشــغل منصــب املدير املســاعد األتــبق للدراتــامن الســياتــ  للتنمي    كلي  االقتصــاو، جام    

ايةاملي    كلي  ال لو  االقتصـــــــــــاوي  والســـــــــــياتـــــــــــي ، جام   كيمربيدج. كما عمل قاملدا ملشـــــــــــرو  بشـــــــــــأن 
، جملس البحوو االقتصـــــــاوي  واالجتماعي ، مركز البحوو “الصـــــــناع  والســـــــياتـــــــامن الصـــــــناعي  التنظيم”

تنمي  شـــر  ”  ، جام   كيمربيدج. وعمل أي ـــا منســـقا ملشـــرو  بشـــأن التةاري ، قســـم االقتصـــاو الت بيق
، مؤمتر األمم املتحدة للتةارة والتنمي  “وور احلنوم  -وجنوب شـــــــر  جتـــــــيا واتـــــــشاتيةي   ةاملي  جديدة 

النظري  والتاريخ والتةارب  -املؤتـــــســـــامن والتنمي  االقتصـــــاوي  ”)األوننتاو(. وتوأ  وارة مشـــــرو  بشـــــأن 
، امل هد ال امل  لبحوو االقتصـــاو ايةامل . وهو أتـــتاذ باجث م اون، كلي  الدراتـــامن الشـــرقي  “امل اصـــرة

واألفريقي ، جام   لندن. وأتــتاذ زاملر   جام امن خمتلي ، وخبري اتــتشــاري لدى األمم املتحدة ومنظمامن 
 ، جام   كيمربيدج.مالي  مت دوة األطراأل. وجصل عل  الدكتوراه من كلي  ال لو  االقتصاوي  والسياتي 

 
 ديان إلسون )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(   

يرلندا الشمالي ، أأتتاذة ف ري ، قسم علم االجتما ، جام    تنس، اململن  املتحدة لربي انيا ال ظم  و 
حدة األمريني . ومن املناصــــــب وباجث  منتســــــب    مركز القياوة ال املي  للمرأة، جام   راتغرز، الواليامن املت

المت شــــغلتها تــــابقا ما يل أل أتــــتاذة الدراتــــامن ايةاملي ، جام   مانشــــســــش  املســــتشــــارة اخلاصــــ  للمديرة 
التنييهي  لصـــــــــــــــندو  األمم املتحدة ايةامل  للمرأة. وقدمل املشـــــــــــــــورة  أ ال ديد من الوكاالمن ايةاملي  

حلنومي ( وتشــغل جاليا منصــب مســتشــارة هيو  األمم املتحدة املتحدة، واملنظمامن احلنومي  وغري ا )األمم
  جاليا الســـياتـــامن املالي  والنقدي ، و عمال جقو  اينســـان، م  الشكيز يللمرأة. وتشـــمل اهتماماما البحث

بشــنل خاص عل  التنمي  االقتصــاوي  وعد  املســاواة بل ا نســل. هلا  صــدارامن كثرية   اجملنمن ووقامل  
أبرز مخســـــــــــــــون مينرا   جمال ”والنتب والدراتـــــــــــــــامن، وقد ورو فصـــــــــــــــل عن أ اسها   مؤل  املؤمترامن 
(. وه  جاصـــل  عل  وكتوراه   االقتصـــاو من جام   Fifty Key Thinkers on Development“)التنمي 

 لتوتي  جفا  الينر االقتصاوي. Leontief، جصلل عل  جاملزة 2016مانشسش. و  عا  
 

 فرنسا( مارك فلورباي )  
أتــتاذ كرتــ  روبرمن ي. كوين لل لو  االقتصــاوي  واينســاني ، وأتــتاذ الشــؤون ال ام  واملركز ا ام   للقيم 
اينساني ، كلي  ووورو ويلسون جبام   برينستون  ويشغل كرت  اقتصاو الرفاه وال دال  االجتماعي ،   كلي  
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ع ـــو اللةن  التوجيهي  لليريق الدول امل ين بالتقد   الدراتـــامن ال املي  مبؤتـــســـ  وار ال لو  اينســـاني   وهو
واحملرر املشــــــار  الســــــابق جملل  “ االختيار االجتماع  والرعاي  االجتماعي ”االجتماع   وحمرر منســــــق جملل  

( امل ني  بقياس األوا  Stiglitz-Sen-Fitoussiوشـــــــغل منصـــــــب ع ـــــــو    ن  )“. االقتصـــــــاو واليلســـــــي ”
(  وع ــــــو   اهليو  احلنومي  الدولي  امل ين بتغري املنا أل 2008-2009الجتماع  )االقتصــــــاوي والتقد  ا

(. وهو باجث تـــــــــــــابق   املركز الوطين 2010-2014مؤل  رمليســـــــــــــ  منســـــــــــــق، تقرير التقييم اخلامس )
للبحوو ال لمي  ومركز البحوو واألخنقيامن واجملتم ، جام   باريس وينارمن. وتت لق اجملاالمن الرمليســــــــــي  

اسه باالقتصـــــــــــاو امل ياري وال ا ، والنظريامن املت لق  ب دال  التوزي . وصـــــــــــدرمن له كتب وورقامن عديدة، أل 
 وجاصل عل  شهاوة الدكتوراه   االقتصاو من كلي  الدراتامن ال ليا   ال لو  االجتماعي ، باريس.

 
 بار )اليابان(  -ساكيكو فوكودا   

وه  أخصــــاملي    االقتصــــاو ايةامل  مت صــــصــــ    التنمي   أتــــتاذة الشــــؤون الدولي ، جام   نيو تــــنول.
البشـــــري ، وجقو  اينســـــان واالقتصـــــاو الســـــياتـــــ  للتنمي . وقد جصـــــل النتاب الهي شـــــاركل   تألييه 

”Fulfilling Social and Economic Rights “  باالشــــشا  م(T. Lawson-Remer  وS. Randolph )
عل  جاملزة أف ل كتاب حلقو  اينسان من الراب   األمريني  لل لو  السياتي . وتشمل منشوراما األخرى 

  Millennium Development Goals: Ideas, Interests, Influence” (2017)“المت صــــــــــــدرمن مؤخراأل 
 .Human Rights and the Capability Approach: An Interdisciplinary Conversation” (ed“ و

with P. Vizard and D. Elson)  وه  تشــــغل جاليا منصــــب رمليســــ  فريق جام   أوتــــلو امل ين باحلوكم .
ال املي  للصــــح . وشــــاركل   اليريق الرفي  املســــتوى امل ين باحلصــــول عل  األووي  واالبتنار الهي أنشــــأه 

كانل املؤلي  الرمليســي  واملديرة لتقارير برنام  األمل ال ا  و ن  النســيل امل ني  باحلوكم  ال املي  للصــح . و 
 .2004جىت عا   1995األمم املتحدة ايةامل  عن التنمي  البشري ، من عا  

 
 كيفن غاالغر )الواليات المتحدة األمريكية(  

يدريك مدير مركز السياتامن ايةاملي  ال املي    جام   بوت ن وأتتاذ السيات  ايةاملي  ال املي    كلي  فر 
س. باروي للدراتامن ال املي . وهو منسق برنام  السيات  ايةاملي  ال املي    جام   بوت ن. وهو أتتاذ 
زاملر   الربنام  ايةامل  الدول بنلي  الدراتــــــــامن الدولي  املتقدم  جبام   جونز هوبننز. وهو زميل أ او 

للم اهد  Think 20وهو رمليس مشــــــــــــــار  لشــــــــــــــبن  أقد    امل هد ال امل  للتنمي  والبيو ، جام   تافتس. 
هينل مال وول لنتتقرار ”البحثي  ومراكز الينر من فرق  ال مل التاب   جملموع  ال شرين امل ني  بــــــ نشا  

وهو خبري اتــتشــاري لدى مؤمتر األمم املتحدة للتةارة والتنمي ، وع ــو   اللةن  االتــتشــاري  “. والتنمي 
قتصـــــــاوي  الدولي  التاب   لوزارة خارجي  الواليامن املتحدة. وتشـــــــمل املناصـــــــب المت امل ني  بالســـــــياتـــــــامن اال

شـــغلها تـــابقا عمله ع ـــوا   وكال  الواليامن املتحدة حلماي  البيو  وع ـــوا    ن  أمرينا الشـــمالي  امل ني  
( 2018-2016و  2014-2016بالت اون البيو . وكان املشــــــرأل عل  البحوو ملؤتــــــســــــ  ما  جرسر )

(. وله ال ديد من النتب واملنشورامن املت لق  2019-2017و  2015-2017صندو   خوة روكيلر )و 
 باملساملل االقتصاوي . وهو جاصل عل  ورج  الدكتوراه   االقتصاو السيات  الدول من جام   تافتس.
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 أرونابها غوش )الهند(  
يووهل . وهو مت صـــــــــــي   جمال الســـــــــــياتـــــــــــ  الرمليس التنييهي للمةلس امل ين بال اق  والبيو  واملياه   ن

ال ام ، وخبري اتتشاري، وكاتب عموو صحي ، وأنشأ مؤتسامن وله خربة   احلوكم  ال املي  وال نقامن 
الــدوليــ  والتنميــ  البشـــــــــــــــريــ ، مبــا   ذلــك املنــا  وال ــاقــ  والتةــارة واملوارو ال بي يــ  وامليــاه وامللنيــ  الينريــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــز  ا  والت رأل. وشـــــــــــــــار    تألي  أو حترير ال ديد من النتب والورقامن. واملســـــــــــــــاعدة ايةاملي  والنـ
مســـــــتشـــــــار للحنومامن و  جمال املياوضـــــــامن الدولي ، وله خربة تـــــــنوامن عدة   املنظمامن الدولي ،  وهو
  ذلك برنام  األمم املتحدة ايةامل ، ومنظم  التةارة ال املي ، ومصــــــــــــرأل التنمي  اةتــــــــــــيوي، وأمان   مبا

ووزارة التنمي  الدولي ، ومركز  وو التنمي  الدولي ، والوكال  الدولي  لل اق ، ومؤتــــســــ  التمويل  النمنولث،
الدولي ، واهليو  احلنومي  الدولي  امل ني  بتغري املنا ، ومنظم  أوكســــــيا  الدولي ، ومنظم  الشــــــيافي  الدولي ، 

تاب ـ  للواليامن املتحـدة، والبنـك الدول. ويقو  ووزارة ال ـدل   اململنـ  املتحـدة، ووكال  التنميـ  الدوليـ  ال
بانتظا  ب لقا  حماضـــــــــرامن عام  وبتقد  عروض، مبا   ذلك لرمليس اهلند والربملان اهلندي والربملان األورو  
وجملس الشـــــيو  الربازيل . وهو جاصـــــل عل  ورجمت املاجســـــتري والدكتوراه   ال نقامن الدولي  من جام   

 ل  زمال  غلوبال ليدرز   جام   برنستون وجام   أكسيورو.أوكسيورو، وجاصل ع
 

 سين غون  )الصين(  
ناملب الرمليس التنييهي ملركز الدراتـــامن الدولي    جمال التنمي ، الصـــل. ومن املناصـــب الســـابق  المت شـــغلهاأل 

الدول   وناملب املدير ال ا     املدير ال ا  مل هد ايوارة ال ام  واملوارو البشــــري    مركز البحوو ايةاملي  جمللس
 وارة التنمي  االجتماعي ،   مركز  وو التنمي  التاب  جمللس الدول   ومدير منتب  وو السياتامن النلي ، 
 م هد وراتــــــــــــامن التأمينامن االجتماعي    وزارة ال مل. وعمل مســــــــــــتشــــــــــــارا لدى خمتل  املنظمامن الدولي ،

ةـامل ، ومنظمــ  الصــــــــــــــحــ  ال ــامليــ ، والبنــك الـدول، ومصــــــــــــــرأل التنميـ  مبـا   ذلـك برنـام  األمم املتحــدة اي
اةتـيوي. له منشـورامن خمتلي  بشـأن ق ـايا التنمي  املسـتدام ، وال تـيما   الق ا  االجتماع ، وهو جاصـل 

 املتحدة. تماعي  من جام   شيييلد، اململن عل  ورج  الدكتوراه   السيات  االج
 

 أفريقيا(ترودي هارتزنبرغ )جنوب   
املديرة التنييهي  ملركز القانون التةاري، الهي يركز عل  بنا  القدرامن الســــــياتــــــاتي  واملؤتــــــســــــي    أفريقيا من 
أجل ت زيز السياتامن التةاري  واحلوكم . وه  عامل  اقتصاو ت مل   جماالمن السياتامن التةاري  والصناعي ، 

علم االقتصــــــاو   جام   ناتال   جنوب  والتنامل ايقليم ، وتــــــياتــــــامن املنافســــــ  واالتــــــتثمار. ووّرتــــــل
أفريقيا، و  جام   كيب تاون. وهلا منشــــــــــــورامن   جمال التةارة الدولي ، والتنامل ايقليم ، واالتــــــــــــتثمار، 
والســـــياتـــــامن الصـــــناعي ، وقانون املنافســـــ  والســـــياتـــــامن، وت وير األعمال التةاري  الصـــــغرية، وعملل خبرية 

ت دوة األطراأل مثل صـــــندو  النقد الدول، والبنك الدول، ومصـــــرأل اتـــــتشـــــاري  م  مؤتـــــســـــامن  قليمي  وم
التنميــ  األفريق ، ومنظمــ  التةــارة ال ــامليــ ، وا مــاعــ  ايةــامليــ  للةنوب األفريق ، واالحتــاو ا مرك  للةنوب 
 األفريق ، واحتاو البحوو االقتصـــــــاوي  ألفريقيا. وقد عملل عل  ن ا  واتـــــــ  م  احلنومامن   جمال قوانل
وتـــياتـــامن املنافســـ  وبوصـــيها خبرية اتـــتشـــاري  ملناتب حماماة وشـــركامن خاصـــ . وقد   الت اقد م ها يجرا  
اتت راض تيات  املنافس    جنوب أفريقيا ب د عشر تنوامن وب د مخس عشرة تن  عل  بد  ت بيقها. وه  

 أفريقيا.  االقتصاو من جام   ناتال، جنوبجاصل  عل  ورج  املاجستري  
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 راشد حسن )السودان(   
أتــتاذ ومدير مركز االقتصــاويامن والســياتــامن البيوي    أفريقيا، جام   بريتوريا. وقد عمل تــابقا  

  جملس البحوو ال لمي  والصــــناعي    جنوب أفريقيا، واملركز الدول لتحســــل الهرة الصــــيرا  والقم    
ع و   ال ديد من اجملالس الوطني  والدولي   شر  أفريقيا، وجام   جوبا جبنوب السووان. وشغل منصب

وجمالس ال لم، مبا   ذلك   اليريق االتـــــــــــــــتشـــــــــــــــاري جمللس  وو ال لو  الزراعي  الدولي ، وجملس ال لو  
والشراكامن املستقل ، واليريق االتتشاري التقين وال لم  ملرفق البيو  ال املي ، وع و   فريق علم  ورمليس 

امل ين باألوضــــا  واالتاهامن   ما يت لق بتقييم النظا  البيو  لألليي ، وفريق اخلربا   مشــــار  لليريق ال امل
الرفي  املســــتوى امل ين باألمن الغهامل  وتغري املنا  التاب  للةن  األمن الغهامل  ال امل ، واليريق االتــــتشــــاري 

لس  وارة مركز تــــــــــــتوكهومل لت زيز ( بشــــــــــــأن تغري املنا ، وجم2009األكاومي  لتقرير التنمي    ال امل )ل ا  
كهومل للبيو ، وجملس  وو ال لو  اينســـــــــــــاني    جملس و القدرة عل  التني ، واجمللس ال لم  مل هد تـــــــــــــت

جنوب أفريقيــا. وهو ع ـــــــــــــــو   أكــاومييــ  ال لو    جنوب أفريقيــا، وزميــل   أكــاومييــ  ال لو    البلــدان 
    جام   بون، وزميل أقد    الراب   األفريقي  لنقتصـــــــــــــــاويل النامي ، وزميل أقد    مركز  وو التنمي

الزراعيل. وهو رمليس التحرير املؤتِّس للمةل  األفريقي  القتصاويامن الزراع  واملوارو، وحمرر مشار  وع و 
  هيوامن حترير ال ديد من اجملنمن الدولي . وله ال ديد من املنشــــــــــورامن، وهو جاملز عل  ورجمت املاجســــــــــتري 
 .والدكتوراه   علو  االقتصاو من جام   اخلرطو    السووان وجام   والي  جيوا، الواليامن املتحدة األمريني 

 
 ستيفان كالزن )ألمانيا(   

األمرين  للبحوو االقتصــاوي ،  - أتــتاذ   علو  االقتصــاو )كرتــ  أقد ( ورمليس امل هد اييبريي 
 “األ والنمو   البلدان النامي  والبلدان المت متر مبرجل  انتقالي اليقر واينصــــ”ومركز كورانل للبحوو بشــــأن 

  جام   غوتنغن، أملانيا. من املناصــــــــب المت شــــــــغلها تــــــــابقا ما يل أل أتــــــــتاذ ملاوة االقتصــــــــاو   جام   
ميونيخ  وزميــل   كليــ  كينغز كولي  جبــام ــ  كــامربوج  واقتصــــــــــــــــاوي لــدى البنــك الــدول. وقــد  أي ــــــــــــــــا 

ل  املنظمامن الدولي ، مبا فيها اليونســــــــــــنو، وبرنام  األمم املتحدة ايةامل ، ومنظم  اتــــــــــــتشــــــــــــارامن مل ت
الت اون والتنمي    امليدان االقتصاوي، وصندو  النقد الدول، والبنك الدول، ومصرأل التنمي  اةتيوي، 

كز اهتماماته البحثي  ف ـــــــــن عن منظمامن ت مل   جمال امل ون  الثناملي  واحلنومامن   البلدان النامي . وت ر 
عل  اليقر والنمســاواة واملســاملل ا نســاني    البلدان النامي . وهو مؤل  ألكثر من مو  ورق  علمي  وعدة 
جملدامن حمررة بشـــــــــأن ههه املســـــــــاملل. وهو رمليس الشـــــــــبن  األوروبي  للبحوو ايةاملي ، وقا  بدور الناتب 

احلنومي  الدولي  امل ني  بتغري املنا . وهو جاملز عل  ورجمت الرمليســــــ  املنســــــق لتقرير التقييم اخلامس للهيو  
 املاجستري والدكتوراه   االقتصاو من جام   هارفرو.

 
 أمينة ماما )نيجيريا(  

رمليســـــــــــ   وارة الدراتـــــــــــامن ا نســـــــــــاني  والنســـــــــــاملي    جام   كالييورنيا   ويييس، ومديرة م هد  
  واحلياة ا نســـي  والدراتـــامن النســـاملي ، ورمليســـ  جملس  وارة البحوو النســـاملي ، وأتـــتاذة الشـــؤون ا نســـاني

الصـــندو  ال امل  للنســـا . وتشـــمل املناصـــب المت شـــغلتها تـــابقا جملس  وارة م هد األمم املتحدة لبحوو 
التنمي  االجتماعي . وقد عاشـــــــــــــــل وعملل كباجث  وأكاوميي    نيةرييا وجنوب أفريقيا واململن  املتحدة 

م  وأيرلندا الشـــــــــمالي  وهولندا والواليامن املتحدة األمريني . وقد أم ـــــــــل عشـــــــــر تـــــــــنوامن لربي انيا ال ظ
(   ايشراأل عل   نشا  امل هد األفريق  للدراتامن ا نساني  التاب   ام   كيب تاون 1999-2009)
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امن لي مل كمصــدر قاري خمصــي لت وير م ارأل حتويلي  تم  بل النظري  والنشــاو النســويل. وهلا منشــور 
ســ  للمةل  القاري  للدراتــامن ا نســاني   وم  . “Feminist Africa”عل  ن ا  واتــ ، وه  احملررة املؤتــِّ

التزامها بت زيز ال مل الناشـــــــط والبحوو المت تصـــــــّب   اتاه هها ال مل   الســـــــياقامن األفريقي ، تشـــــــمل 
حلركامن النساملي  والنزع  ال سنري . وه  اهتماماما البحثي  الثقاف  والهاتي  والسيات  والسياتامن ال ام ، وا

 جاصل  عل  ورج  الدكتوراه   علم النيس الت بيق  من كلي  بريكبيك، جام   لندن.
 

 ماريانا مازوكاتو )إيطاليا(  
 University College أتــــــــــــــتاذة اقتصـــــــــــــــاويامن االبتنار والقيم  ال ام    كلي  لندن ا ام ي  ) 

London ومــــــــديــرة مــ ــهــــــــد االبــتــنــــــــار واألغــراض الــ ــــــــامــــــــ  الــتــــــــابــ  لــلــنــلــيــــــــ . وقــــــــد أورج كــتـــــــاهبـــــــا ،)
”The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths“  قاملم  فايننشــــــــال  

، وركز عل  احلاج   أ وضـــ  أطر جديدة ليهم وور الدول    النمو االقتصـــاوي. 2013تاميز الســـنوي  ل ا  
 Hans-Matthöfer-Preis، وجاملزة 2014  جمال االقتصــــــــــــاو الســــــــــــياتــــــــــــ  ل ا   SPERIه  فاملزة جباملزة و 

   جمل  “أهم سنو مينرين بشـــــــــــــــأن االبتنار”ك جدى   2013، ومتل تســـــــــــــــميتها عا  2015 عا 
New Republic وقد قدمل اتــــتشــــارامن لواضــــ   الســــياتــــامن   مجي  أ ا  ال امل بشــــأن النمو القاملم .

تــنتلندي   واجمللس البتنار، وه  ع ــوة جاليا   جملس املســتشــارين االقتصــاويل لدى احلنوم  االعل  ا
امل ين باقتصــاويامن االبتنار لدى املنتدى االقتصــاوي ال امل   واليريق االتــتشــاري لدى صــندو  االبتنار 

وكييي   -والنمو االقتصاوي (. وتركز  وسها عل  ال نق  بل األتوا  املالي  واالبتنار SITRAالينلندي )
متنل النمو الهك  والقاملم عل  االبتنار من أن يصـــب  أكثر  وال واتـــتدام . وقد شـــغلل تـــابقا كرتـــ  

فيليبس   وجدة  وو السياتامن ال لمي    جام   تاتينس، بايضاف   أ مناصب أكاوميي   .أ . جر
بوكوين وا ام   امليتوج . وه  جاصــــــــــل  عل  ورج    جام   ونير، وكلي  لندن يوارة األعمال، وجام   

 الدكتوراه   االقتصاو من املدرت  ا ديدة لأل او االجتماعي    نيويور .
 

 ليتيسيا ميرينو )المكسيك(   
أتــــــــــتاذة   م هد البحوو االجتماعي  وبرنام  الدراتــــــــــامن ال ليا   جمال علو  االتــــــــــتدام     

تقل . وقد أجنزمن أعماال كثرية عن مســـــــار  املوارو ال بي ي    توفري تـــــــبل جام   املنســـــــيك الوطني  املســـــــ
م يش  اجملتم امن احمللي  الرييي . وختصصل   ايوارة البيوي . وه  الرمليس  السابق  للراب   الدولي  لدرات  

، وجملس املشــــاعامن، ومنســــق  جاملزة  لينور أوتــــشو ، وع ــــوة   جملس الراب   الدولي  لدراتــــ  املشــــاعامن
الربنام  األهل  للةن  الت اون البيو   وه  املؤلي  الرمليسي  لليريق احلنوم  الدول امل ين بالتنو  البيولوج  
والنظم ايينولوجيـــ   وزميلـــ    الربنـــام  الـــدول للقيـــاوة   جمـــال البيوـــ  والتنميـــ  والربنـــام  البحث  ملوارو 

اري  لدى منظم  األغهي  والزراع  لألمم املتحدة والبنك ومؤتــــــســــــامن احلراج  الدولي   وه  خبرية اتــــــتشــــــ
الدول ووزارة البيو    املنســيك ووزارة البيو    الســلياوور ومؤتــســ  فورو والوكال  األملاني  للت اون الدول. 
وقد أليل وشـــــــاركل   تألي  عدو من النتب واملقاالمن، وت مل أتـــــــتاذة زاملرة   عدة جام امن. وه  

ورج  املاجســـتري   جمال الســـنان من جام   جواهر الل ارو   اهلند، وورج  الدكتوراه   جاصـــل  عل  
جلق  عمل ”األنثروبولوجيا من جام   املنســــيك الوطني  املســــتقل ، وأجرمن وراتــــامن ما ب د الدكتوراه   

اتي  وحتليل (   جمال النظري  السيVincent and Elinor Ostrom Workshop) “فنسنل و لينور أوتشو 
 السياتامن جبام    نديانا.
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 جاكلين موسيتوا )زامبيا(  
ســــــ  وشــــــرين   واري    جمموع  هوجا القانوني  )نيويور /كيغال(. وه  خبرية   الشــــــؤون   مؤتــــــِّ

التةاري  األفريقي  وجل املشـــــاكل ب ريق  ابتناري ، ولديها خليي    امل امنمن القانوني ، ووخول األتـــــوا  
ةيامن التوت ، والت يي  من جدة امل اطر، وال نقامن م  احلنومامن واملستثمرين. وتتمت  خبربة واتشاتي

  جمال احلنومامن واملنظمامن الدولي  والق ا  اخلاص واجملتم  املدين واألوتـــــــــــــــاو األكاوميي    خمتل  
وافيدتـــون، وتلقل األتـــوا  ال املي . وه  جاصـــل  عل  ورج  البنالوريوس   ال لو  الســـياتـــي  من كلي  

ت ليما تنييهيا من كلي  كنيدي التاب    ام   هارفرو   جمال القياوة ال املي  والســـــــياتـــــــامن ال ام    القرن 
احلاوي وال شرين  وت ليما   جمال القياوة التنييهي    م هد األعمال التةاري  جبام   أوكسيورو  وشهاوة 

قانون الدول بنهاي  ووكتوراه   القانون من كلي  احلقو  جبام     القانون الدول اخلاص من أكاوميي  ال
 ملبورن  ووبلو  وراتامن عليا   املمارت  القانوني  من ا ام   الوطني  األتشالي .

 
 كين نير  )ترينيداد وتوباغو(   

ظم  زميل أقد    م هد السري جرسر لويس للدراتامن االجتماعي  واالقتصاوي ، ويشغل كرت  من 
التةارة ال املي  جبام   جزر اهلند الغربي  ومدّرس مســـــــــــــــاعد   كلي  جرسر لو  جا  لألعمال   ترينيداو 
وتوباغو. وعمل تـابقا كمدير تنييهي للشـرك  االتـتشـاري   ام   جزر اهلند الغربي ، ومديرا ملركز شـريدامن 

  اجمللس االتــتشــاري لشــؤون التنمي   رامبال للقانون والســياتــامن واخلدمامن التةاري  الدولي . وهو ع ــو
االقتصـــاوي    جنوم  مجهوري  ترينيداو وتوباغو، وي مل   منتب  ن  الســـياتـــامن ايةاملي  التاب  لألمم 
املتحدة. وقد عمل ك بري اتـــــــــــتشـــــــــــاري لدى ال ديد من املنظمامن الدولي  )مثل اليونســـــــــــنو، واليونيدو، 

ول األمرينيـ ، ومنظمـ  الت ـاون والتنميـ    امليـدان االقتصــــــــــــــــاوي، وبرنـام  الت ـداو األفريق ، ومنظمـ  الـد
ومصـــــــــــــرأل التنمي  للبلدان األمريني ، ومركز  وو التنمي  الدولي ، ومركز ا نوب، وجملس البحوو ال بي  

من،   اململن  املتحدة( واملنظمامن ايقليمي  )املنظم  الناريبي  للســياج ، والوكال  الناريبي  لتنمي  الصــاورا
ومرفق الشــــراك  لت زيز املنافســــ    الناريع، وا ماع  الناريبي (. وقد نشــــر مقاالمن علمي  وتقارير مت لق  
بالســــياتــــامن ال ام    جماالمن مثل الســــياتــــامن التةاري  واالبتنار، ومباشــــرة األعمال احلرة والصــــناعامن 

ل، و عاوة اهلينل  ا نساني  وال املي ، وتغري ايبداعي ، والسياج ، وتنتل القيم  ال املي ، واهلةرة واملغشب
 املنا  والتنمي  املستدام .

 
 خوسي  أنطونيو أوكامبو غافيريا )كولومبيا(   

. وهو أي ا أتتاذ )   جازة( Banco de la Repúblicaع و جملس املصرأل املركزي لنولومبيا  
  كلي  الشـــــؤون الدولي  وال ام ، والرمليس املشـــــار  ملباورة احلوار بشـــــأن الســـــياتـــــامن، وع ـــــو  ن  الينر 
ال امل  جبام   كولومبيا. وقد شـــــــــغل ال ديد من املناصـــــــــب   األمم املتحدة و  بلده األ  كولومبيا، مبا   

اوي  واالجتماعي    األمم املتحدة، واألمل التنييهي للةن  ذلك وكيل األمل ال ا  للشـــــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــــ
االقتصـــــــــاوي  ألمرينا النتيني  ومن ق  البحر الناريع، ووزير املالي ، ووزير الزراع ، ومدير منتب الت  يط 

منصـــــب رمليس  ن  التنمي  الرييي    كولومبيا. و   2016-2015الوطين   كولومبيا. وشـــــغل   اليشة 
، كان أجد مرشــح   البلدان النامي  ملنصــب رمليس البنك الدول. وقد تلق  ال ديد من األومس  2012عا  

للراب   ايتــــــباني  للتاريخ االقتصــــــاوي عن أف ـــــل  Jaume Vicens Viveesاألكاوميي ، مبا   ذلك جاملزة 
لتوتـــي  جفا   Leontief، وجاملزة 2012كتاب عن التاريخ االقتصـــاوي يتـــبانيا أو ألمرينا النتيني  عا  
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. 1988، وجاملزة ألي اندرو أخنيل  تــــــنوبار لل لو  الوطني    كولومبيا عا  2008الينر االقتصــــــاوي عا  
وله منشــــورامن عل  ن ا  واتــــ  بشــــأن نظري  االقتصــــاو النل  وتــــياتــــاته، واملســــاملل املالي  الدولي ، والتنمي  

 .تاريخ االقتصاوي لنولومبيا وأمرينا النتيني االقتصاوي  واالجتماعي ، والتةارة الدولي ، وال
 

 تيريزا ريفيرا )إسبانيا(  
مديرة م هد التنمي  املســــــــتدام  وال نقامن الدولي ، وهو م هد راملد للبحوو واالتــــــــتشــــــــارامن    

ال املي  جماالمن املنا  وال اق  والتنو  البيولوج  واحملي امن والتنمي  املستدام  واحلوكم  ال املي    السياقامن 
املت دوة األطراأل والســــــــياتــــــــامن ايقليمي  واحمللي . وقد شــــــــاركل عن كثب   األعمال التح ــــــــريي  ملؤمتر 

بشأن تغري املنا  الهي أف    أ اتيا  باريس  وقابلي  التأسر باملنا  والقدرة عل  الصموو   21األطراأل 
و لل املناصــب المت شــغلتها تــابقاأل  وعملل بشــنل منث    جماالمن اليقر واألمن والتمويل ايةامل .

وزيرة الدول  لشــؤون تغري املنا    وزارة البيو  والشــؤون الرييي  والبحري     تــبانيا، واملديرة ال ام  للمنتب 
ايتـــــــــــــــبـاين لشـــــــــــــــؤون تغري املنـا . وه  جاصـــــــــــــــلـ  عل  ورج  جام يـ  عليـا   القـانون ال ـا  من جام   

   القانون الدتتوري وال لو  السياتي  من مركز الدراتامن الدتتوري .كومبلوتنس    مدريد، وماجستري 
 

 مي  تايلور )بابوا غينيا الجديدة(  
وول  مســـــــــــــتقل  تتمت   16األمين  ال ام  ملنتدى جزر احمليط اهلاوئ )وهو تم  تـــــــــــــياتـــــــــــــ  من  
يامن املتحدة األمريني  الهاث(. وقد شـــغلل تـــابقا منصـــب الســـيرية لبابوا غينيا ا ديدة لدى الوال باحلنم

، جصـــلل 2002. و  عا  1994 أ عا   1989واملنســـيك وكندا )  واشـــن ن ال اصـــم (، من عا  
عل  وتــا  ايمرباطوري  الربي اني  للســيدة القاملدة. وتشــمل املناصــب الســابق  األخرى  ارتــ  احملاماة لدى 

   صـــنل القوانل. وشـــغلل منصـــب ناملب  منتب الوكيل ال ا  و  الق ا  اخلاص، وال مل ك  ـــوة    ن
، عقب عملي  1999الرمليس ومســــــــتشــــــــارة لشــــــــؤون االمتثال/أمين  املظامل لدى جمموع  البنك الدول عا  

اختيار بقياوة اجملتم  املدين وق ا  الصــــــــناع  واألوتــــــــاو األكاوميي . وقد عملل   جملس  وارة مصــــــــرأل 
شـــــــــــــــركامن   بابوا غينيا ا ديدة ت مل   جمال املوارو ال بي ي  بابوا غينيا ا ديدة و  جمالس  وارة عدة 

واملالي  والق ا  الزراع ، وكهلك   جمالس  وارة الشـــــــــركامن املدرج    تـــــــــو  األورا  املالي  األتـــــــــشالي . 
عملـــل   جمـــالس  وارة منظمـــامن ووليـــ  ت مـــل   جمـــال احليل والبحوو. وه  جـــاصـــــــــــــــلـــ  عل   كمـــا

من جام   ملبورن، أتــــــــشاليا، وماجســــــــتري   احلقو  من جام   هارفارو، الواليامن  بنالوريوس   احلقو 
 املتحدة األمريني .

 
 تافيري تسفاتشيو )إثيوبيا(  

خبري اتتشاري مستقل   جمال االتتثمار والتننولوجيا والتةارة والق ايا املتصل  بالتنمي . وهو  
واً والربام  اخلاصــــ  التاب   ملؤمتر األمم املتحدة للتةارة والتنمي  املدير الســــابق لشــــ ب  أفريقيا وأقل البلدان ة

من البلدان النامي ،  90)األوننتاو(، و لل مهامه تنســـــــــيق املســـــــــارامن املقدم  من األوننتاو  أ جوال 
تقرير التنمي  ”وقياوة فريق من علما  االقتصــــــــــــــاو يعداو تقريرين تــــــــــــــنويل صــــــــــــــاورين عن األوننتاو را 

وهو يتمت  خبربامن وطني  ووولي  بشــــــــــــأن املســــــــــــاملل . “تقرير أقل البلدان ةوا”و  “تصــــــــــــاوي    أفريقيااالق
ايةاملي ، وال تـــــيما التةارة والتنمي  واجملاالمن املشاب   لنتـــــتثمار والســـــياتـــــامن الصـــــناعي ، والتننولوجيا، 

  احملافل الوطني  وايقليمي  واملت دوة وتنمي  املشـــاري ، والتنامل ايقليم . وقد مثل األمم املتحدة   خمتل
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األطراأل، مبا   ذلك تقد  األول  واملشــــــــــــورة املت صــــــــــــصــــــــــــ   أ حتقيق قامل به اجملموع  الربملاني   مي  
األجزاب الربي اني  بشــــأن التةارة واليقر. وهو جاصــــل عل  ورجمت البنالوريوس واملاجســــتري   االقتصـــاو 

ملتحدة لربي انيا ال ظم  وأيرلندا الشــــــــمالي ، وورج  وكتوراه   اليلســــــــي  من جام   النناتــــــــش، اململن  ا
 ووكتوراه   االقتصاو من م هد الدراتامن ايةاملي  جبام   تاتنس   اململن  املتحدة.

 
 كوري أودوفيتسكي )صربيا(  

 رمليســــــ  مركز الدراتــــــامن االقتصــــــاوي  املتقدم    بلغراو، وهو جمم  فنر وعمل مســــــتقل منرس 
للنهوض بالت ا  االقتصاوي وتوطيد الدميقراطي  والتقارب م  االحتاو األورو . ومن املناصب المت شغلتها 
تــــــــــــــابقاً ناملب  رمليس الوزرا  ووزيرة ايوارة ال ام  واحلنم الهاث احملل    صــــــــــــــربيا، وزيرة ال اق  واملناجم   

ملســـــــــــــــتقل  التاب  لربنام  األمم املتحدة ايةامل ، صـــــــــــــــربيا، ومديرة املنتب ايقليم  ألوروبا وراب   الدول ا
وحماِفظ  مصرأل صربيا الوطين، واقتصاوي    صندو  النقد الدول. وه  جاصل  عل  ورج  الدكتوراه   

 االقتصاو من جام   ييل.
 

 نتاليا فولشكوفا )االتحاد الروسي(  
  واملالي    كلي  االقتصاو ا ديدة كبرية احملاضرين ومديرة السياتامن   مركز البحوو االقتصاوي 

بامل هد املركزي لنقتصــاو وللرياضــيامن، موتــنو. ومن املناصــب المت شــغلتها تــابقاأل باجث  زاملرة   م هد 
رة   االقتصــاو  تــتوكهومل لنقتصــاو االنتقال  جام   هارفارو، وم هد ماتــاتشــوتــتس للتننولوجيا  وحماضــِ

  االقتصاوي  واملالي ، موتنو. وفيما يت لق بأنش   الشؤون املدني  والدولي ، الدول   النلي  الدولي  لل لو 
فه  تشــــار  ك  ــــوة   احلنوم  امليتوج    روتــــيا، ومنتدى احلوار بل جنوب أفريقيا وروتــــيا، واجمللس 

ةتـــــيوي . وه  امل ين  ل املشـــــاكل ال املي ، و  جملس اخلربا  التاب  للةن  االقتصـــــاوي  للمن ق  األوروبي  ا
لنبار  VISBYمؤلي  ال ديد من النتب واملنشورامن املت لق  بالق ايا االقتصاوي ، وقد جازمن عل  منح  

الباجثل )الســـــــويد(، ومنح  فولربايل للباجثل الزاملرين )الواليامن املتحدة األمريني (. وه  جاصـــــــل  عل  
 واالقتصاو   موتنو. ورج  الدكتوراه   االقتصاو من امل هد املركزي للرياضيامن

 


